
 Jak to działa? 

 Pracując z nami, prowadzisz zajęcia indywidualne lub w grupach dwuosobowych według 
 naszego planu nauczania, który opiera się głównie na konwersacjach. Słuchacze dostają 
 od nas porcję listeningów i readingów drogą mailową, więc nie musisz się martwić o 
 przygotowywanie materiałów. Przed zajęciami musisz się jedynie pokrótce zapoznać z 
 mailem. Twoim zadaniem jest zaangażowanie w rozmowę na tematy bieżące i na tematy 
 zawarte w mailach z materiałami. Podczas zajęć wpisujesz słownictwo i robisz notatki  do 
 dedykowanych platform, tak więc zawsze masz wgląd do materiału, który już 
 przerobiliście. Na zajęciach używamy również naszych autorskich książek, które znacznie 
 ułatwią Ci pracę. 
 Po pozytywnym przejściu rekrutacji przeprowadzamy gruntowne szkolenie, na którym 
 dowiesz się jak postępować. Podsumowując, mało pracy poza lekcjami, dużo rozmowy na 
 lekcjach :) 

 Jak wygląda proces rekrutacji? 

 Wyślij do nas swoje CV i napisz parę zdań, w których krótko opowiadasz (po angielsku ;)) o 
 sobie i o swoim doświadczeniu, na adres praca@speakinghouse.pl.  Jeśli zdecydujemy, że 
 możesz być osobą, która pasuje do naszego zespołu zaprosimy Cię na rozmowę 
 kwalifikacyjną on-line lub do naszego biura. 

 Gdzie odbywają się zajęcia? 

 Prowadzimy głównie zajęcia on-line, więc możesz pracować z domu, lub z każdego 
 innego miejsca w którym przebywasz. Jeśli możesz pracować w trybie hybrydowym i 



 prowadzić również zajęcia stacjonarne, to odbywają się one w Krakowie przy ulicy 
 Syrokomli 22. Jest to lokalizacja w centrum, niedaleko Wawelu i Jubilatu. 

 Co muszę mieć, żeby prowadzić zajęcia on-line? 

 Koniecznymi wymogami są stabilne połączenie internetowe i przyzwoity mikrofon. W 
 zależności od preferencji słuchacza prowadzisz zajęcia z obrazem lub bez. Dlatego też, 
 przyda Ci się również dobre oświetlenie i kamerka internetowa. 

 Czego oczekujemy? 

 Z uwagi na to, że Twoim głównym zadaniem będzie prowadzenie ciekawej i angażującej 
 konwersacji, musisz być osobą lubiącą ludzi, otwartą i komunikatywną. Jeśli posiadasz 
 taką osobowość to już połowa sukcesu :) Twoje umiejętności językowe muszą, rzecz 
 jasna, stać na wyjątkowo wysokim poziomie i musisz mieć bardzo dobre podstawy 
 teoretyczne. Oczekujemy, że znasz język angielski na poziomie co najmniej C1. Niemniej 
 istotna jest dla nas szybka komunikacja i rzetelność jeśli chodzi o dokonane wcześniej 
 ustalenia. 

 Czy muszę mieć wykształcenie kierunkowe? 

 Nie musisz. Zdajemy sobie sprawę, że dyplom nie musi koniecznie świadczyć o 
 umiejętnościach, których poszukujemy. Dla nas ważna jest Twoja osobowość i wiedza, 
 którą sprawdzamy na rozmowie rekrutacyjnej. 

 Z kim będę pracował? 

 Osoby, które się z nami uczą to ambitne osoby dorosłe, które chcą poszerzyć umiejętności 
 używania języka w praktyce. Współpracujemy ze słuchaczami z przeróżnych branży i w 
 różnych grupach wiekowych, więc na zajęciach możesz rozmawiać na ciekawe tematy i 
 dowiadywać się wielu nowych i pomocnych rzeczy. 

 Czy mogę liczyć na wsparcie? Co jeśli będę mieć z czymś problem? 

 Pozostajemy w stałym kontakcie i odpowiadamy na każde pytanie lub niejasność. Na 
 początku swojej ścieżki otrzymasz szkolenie na którym dowiesz się jak pracować z 



 słuchaczami  i jak obsługiwać wszystkie zagadnienia techniczne. Mamy bardzo otwarte 
 podejście do technologii i dla nas wymiana informacji jest bardzo ważna. Dlatego też, 
 spodziewamy się sprawnej komunikacji i z Twojej strony. 

 Ile mogę zarobić? 

 Oferujemy umowę o zlecenie na jasnych warunkach i nasz system wynagrodzeń jest 
 bardzo prosty. 

 Dla lektorów, którzy pracują tylko i wyłącznie zdalnie proponujemy: 

 ●  38 zł netto / godzinę zegarową przez pierwsze 2 miesiące. 
 ●  40 netto / godzinę zegarową po 2 miesiącach pracy. 
 ●  42 netto / godzinę zegarową po 4 miesiącach pracy. 

 Lektorzy, którzy pracują w trybie hybrydowym, czyli będą dyspozycyjni na część godzin 
 w trybie stacjonarnym: 

 ●  40 zł netto / godzinę zegarową przez pierwsze 2 miesiące. 
 ●  42 netto / godzinę zegarową po 2 miesiącach pracy. 
 ●  44 netto / godzinę zegarową po 4 miesiącach pracy. 

 Jeżeli na rozmowie uznamy, że masz odpowiednie doświadczenie, możemy od razu 
 rozpocząć współpracę od drugiego lub trzeciego progu. 

 Po dłuższym czasie, zakładając, że nasza współpraca układa się znakomicie, możemy 
 rozmawiać o kolejnych podwyżkach. 

 Jeśli prowadzisz swoją działalność gospodarczą i samodzielnie rozliczasz swoje 
 ubezpieczenia społeczne oraz podatki, możemy zaproponować Ci od 48,39 zł do 61,96 zł 
 w zależności od formy współpracy oraz Twojego doświadczenia. 

 Pamiętaj też, że jesteśmy firmą, która szybko się rozwija i jeśli tylko zechcesz, poza pracą 
 lektora możesz mieć też szansę na dodatkowe zarobki w innych formach pracy. 

 Jak wygląda sprawa wynagrodzeń? 



 Wypłacamy wynagrodzenia za zajęcia co miesiac, o tej samej porze na początku miesiąca. 
 Dostaniesz przelew na swoje konto bankowe oraz arkusz z rozliczeniem. 

 Ile czasu muszę na to poświęcić? 

 Wymagamy co najmniej 10 godzin dyspozycyjności w tygodniu, najlepiej w godzinach 
 popołudniowych i wieczornych lub porannych, gdyż wtedy najczęściej odbywają się 
 zajęcia. 

 Kiedy odbywają się zajęcia? 

 Zajęcia odbywają się od 7:00-21:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 10:00 do 
 14:00. Zależy nam na tym, aby wypracowany został kompromis w harmonogramie 
 między słuchaczem, lektorem i biurem. Chcemy, żeby Twoje zajęcia pasowały również 
 Tobie i odbywały się bez zbędnych przerw czy okienek. Najbardziej “rozchwytywane” są 
 godziny poranne oraz godziny wieczorne, więc wtedy będziemy głównie oczekiwali Twojej 
 dyspozycyjności. To od Ciebie jednak zależy kiedy chcesz pracować. 

 Co z odwoływaniem zajęć przez słuchaczy? 

 Słuchacze mają prawo odwołać zajęcia, jednak tylko do godziny 19:00 w dniu 
 poprzedzającym zajęcia. Nie zdarza się to często gdyż mamy ustalone restrykcyjne limity 
 zmian terminów.  W przypadku odwołania zajęć przez słuchacza w późniejszym terminie 
 otrzymujesz wynagrodzenie za zajęcia, które się nie odbyły. 

 Czy mogę pracować tylko i wyłącznie jako lektor? 

 Jesteśmy relatywnie młodym przedsiębiorstwem i planujemy szybko rozszerzanie naszej 
 działalności. Dlatego też w zespole, będzie dużo innych szans na dobre zarobki. 

 Czy muszę raportować zajęcia? 

 Tak. Jest to dla nas bardzo ważne przy wypłacaniu wynagrodzeń. Dostaniesz swój 
 dokument on-line w którym będziesz raportować odbyte zajęcia. Zajmie Ci to jednak nie 
 dłużej niż 1 minutę. 



 Mam więcej pytań. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej? 

 Z chęcią na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres 
 praca@speakinghouse.pl 


